
 مراجعة وحدة توحٌد الربوبٌة

 اختاري االجابة الصحٌحة : ٔس

_ ماخوذة من الرب وٌطلك فً اللغة على المالن والسٌد المدبر والربى والمٌم والمنعم وال ٔ

ٌطلك غٌر مضاف  اال على هللا تعالى واذا اطلك على غٌره اضٌف فٌمال رب كذا ههذا 

 التعربف فً اللغة توحٌد :

  _ الربوبٌةٔ

 _ االلوهٌة ٕ

 _ االسماء والصفات ٖ

 _ مما ٌدل على توحٌد الربوبٌة :ٕس

  افراد هللا بأفعال العباد_ ٔ

  افراد هللا بما اختص به من اسماء وصفات _ ٕ

 افراد هللا بأفعاله_ ٖ

 حدى السام التوحٌد _ لال هللا ) وما من دابة اال على هللا رزلها ( ٌدل على اٖس

  _ الربوبٌةٔ

 _ االلوهٌة ٕ

 _ االسماء والصفات ٖ

 _ كان كفار لرٌش ممرٌن بتوحٌد ٗس

  _ الربوبٌةٔ

 _ االلوهٌة ٕ

 _ االسماء والصفات ٖ

ْن ٌَْمِلُن السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر َوَمْن لُْل َمْن ٌَْرُزلُُكْم ِمَن السََّماِء _ لال هللا تعالى )٘س َواْْلَْرِض أَمَّ

ُ فَمُلْ  ِ َوَمْن ٌَُدبُِّر اْْلَْمَر فََسٌَمُولُوَن َّللاَّ ًّ ًَّ ِمَن اْلَمٌِِّت َوٌُْخِرُج اْلَمٌَِّت ِمَن اْلَح َّمُوَن . ٌُْخِرُج اْلَح ََ تَت   أَفَ

 المخاطبٌن بهذه االٌة هم 

 كفار لرٌش_ ٖ_ النصارىٕ_ الٌهود ٔ

 



 _ لال هللا تعالى )فمال اناربكم االعلى    ( من اول من انكر توحٌد الربوبٌة ٙس

 _ ابو لهب ٗ_ عمرو بن لحً الخزاعً   ٖ   _ فرعونٕ_ المَحدة والفَسفة   ٔ

هٍ _ لال هللا تعالى )  7س ُ ِمْن َولٍَد َوَما َكاَن َمعَهُ ِمْن إِلََٰ ٍه بَِما َخلََك    َما اتََّخَذ َّللاَّ  إِذاا لََذَهَب ُكل  إِلََٰ

ا ٌَِصفُونَ  ِ َعمَّ ََ بَْعُضُهْم َعلَىَٰ بَْعٍض   ُسْبَحاَن َّللاَّ  (َولَعَ

  اما ان ٌذهب كل اله بخلمه وسلطانه وهذا ممتنع_ ٔ

ا _ ٕ  اما ان ٌعلو بعضهم على بعض وهذا ممتنع اٌضا

 ٌف ٌشاء وهذا هو الحك _ اما ان ٌكون تحت لهر ملن واحد ٌتصرف فٌهم كٖ

  ان العبادات فطر الناس علٌها وال ٌحتاج بٌنة _ ٗ

 على  _ انتظام العالم كله ادل دلٌل8س

 _ ثبوت اسماء هللا وصفاته ٖاستحماق هللا للعبادة دون سواه  ع_ٕ   ربوبٌة هللا التامة للكون_ ٔ

 _ الدلٌل على ان االلرار بوجود هللا امر فطري 9س

 _ لال هللا ) ام خلموا من غٌر شًء ام هم الخالمون (ٔ

 ( لال الرسول ) ما من مولود ٌولد االعلى الفطرة_ ٕ

 _ وجود المعجزات من لبل الرسل ٖ

  _ مر بن ظرف وضائمة لجأت بها الى هللا بالدعاء والتضرع فكشف هللا ما بن ٌدل علىٓٔس

 _ ان الهم والغم ال ٌزول اال بالدعاء ٖلدعاء   _ مهارة فً إد   هللا موجو_ ٔ

 الن الرسل واالنبٌاء جاءت بهذه المعجزات فتدل على انها من عند هللا _ ٔٔس

 _ بما ٌحدث من كشف السوء عن المكروبٌن واجابة للمظطرٌن ٔ

 _ ان االلرار بوجود هللا امر فطري واغلب الناس ٌمرون ذالن ٕ

  جرٌها على تاٌٌدا لرسله ونصرا لهمالنها امور خارجة عن ممدور البشر فٌ_ ٖ

 _ من االدلة العملٌة على وجود هللا ٕٔس

_ ان هذه المخلولات البد لها من خالك  فَ ٌمكن ان تخلك نفسها الن المخلوق ال ٌكون خالك ٔ

 فالشريء ال ٌخلك شًء 

ا كما ال _ انه لبل وجود المخلولات كانت معدومة فكٌف ٌكون خالٕ ا ولد كان معدوما ٌمكن ان ما

 ٌوجدها العدم فان فالد الشًء ال ٌعطٌه



 _ معجزات االنبٌاء مثل عصا موسى ٖ

 ( _ لال هللا تعالى ) ام خلموا من غٌر شًء ام هم الخالمونٗ

 _ عَم ٌستدل باالٌة ) ام خلموا من غٌر شًء ام هم  الخالمون ( ٖٔس

 _ اثبات ان هلل االسماء وصفات كاملة ٖ_ صرف العبادة هلل   ٕ  اثبات توحٌد الربوبٌة_ ٔ

نظروا الى السماء فولهم كٌف بنٌناها زٌناها ومالها من فروج _ لال هللا تعالى ) افلم ٌ ٗٔس

 رد على من لال (

ان هلل االسماء _ ٖ  _ ان الكون وجد بالمصادفةٕ_ ان االلرار بالربوبٌة ٌكفً دون االلوهٌة  ٔ

  والصفات الكاملة 

ُ الَِّذي َخلََك السََّماَواِت َواْْلَْرَض َوأَْنَزَل ِمَن _ لال اله تعالى )٘ٔس السََّماِء َماءا فَأَْخَرَج بِِه ِمَن َّللاَّ

َر لَُكُم اْْلَْنَهارَ  َر لَُكُم اْلفُْلَن ِلتَْجِرَي فًِ اْلبَْحِر بِأَْمِرِه ۖ َوَسخَّ                  (الثََّمَراِت ِرْزلاا لَُكْم ۖ َوَسخَّ

 ٌعتبر احد االدلة على وجود هللا وهو من نوع 

 _ الدلٌل الفكري ٖ   عً_ الدلٌل الشرٕ_ الدلٌل العملً   ٔ

 _ لال هللا تعالى ) صنع هللا الذي اتمن كل شًء ( رد على : ٙٔس

 _ مشركً العرب ٖالمرجئة _ ٕ   _ منكري وجود هللأ

 _ افراد هللا تعالى بالربوبٌة واللوهٌة واالسماء والصفات  تعرٌف  7ٔس

 _ االحسان ٖ_ العمٌدة   ٕ   التوحٌد_ ٔ

 _ دل لوله تعالى  فً سورة الفاتحة ) اٌان نعبد واٌان نستعٌن ( على توحٌد 8ٔس

  _ االلوهٌةٖ_ االسماء والصفات   ٕ_ الربوبٌة   ٔ

_لال هللا تعالى ) افلم ٌنظروا الى السماء فولهم كٌف بنٌناها وزٌنها ومالها من فروج ( رد 9ٔس

 على الذٌن لالوا 

_ ان االلوهٌة حك ٖ _ ان الكون وجد بالصدفةٕان االلرار بالربوبٌة ٌكفً دون االلوهٌة   _ٔ

 هلل 

 _ كان بٌن نوح وادم علٌهما السَم ٕٓس

  لرون ٓٔ_ ٖلرون   9_ ٕلرون  8_ ٔ

 _ وجه االستدالل من لول هللا ) ان هللا ال ٌغفر ان ٌشرن به وٌغفر ما دون ذلن     (ٕٔس

 _ ان التوحٌد سبب التمكٌن ٕ  ضة الشرن وهو اعظم الذنوب_ ان التوحٌد نمٌٔ



 _ ان التوحٌد هو اول ما ٌؤمر به من ٌرٌد الدخول باالسَم ٖ

_ ما وجه الداللة من لول هللا ) ولمد بعثنا فً كل امة رسوال ان اعبدوا هللا واجتنبوا ٕٕس

 الطاغوت (

 _ التوحٌد سبب التمكٌن ٖكربات  _ التوحٌد سبب لتفرٌج الٕ_ التوحٌد هو اول الواجبات  ٔ

  التوحٌد هو دعوة جمٌع الرسل_ ٗ

 اعظم الذنوب عند هللا _ ٖٕس

  الغٌبة  _ٖالتكبٌر  _ ٕ   _ الشرنٔ

 _ اول مل ٌدعى الٌه من ٌرٌد الدخول باالسَم هو ٕٗس

 _ الصوم ٖ_ الصَة  ٕ  التوحٌد_ ٔ

 الخمسة وهو  _ لتوحٌد عَلة باالركانٕ٘س

  _ الركن الرابعٗ_ الركن الثالث   ٖ_ الركن الثانً   ٕ  _ الركن االول ٔ

ُ الَِّذٌَن آَمنُوا ِمنُكْم َوَعِملُوا _ استخرجً صفات اهل التمكٌن  لال هللا تعالى ) ٕٙس َوَعَد َّللاَّ

اِلَحاِت لٌََْستَْخِلفَنَُّهْم فًِ اْْلَْرِض َكَما اْستَْخلََف الَّذِ  نَنَّ لَُهْم ِدٌنَُهُم الَِّذي اْرتََضىَٰ الصَّ ٌَن ِمن لَْبِلِهْم َولٌََُمّكِ

ٌْئاا   َوَمن َكفََر بَْعَد  ن بَْعِد َخْوفِِهْم أَْمناا   ٌَْعبُُدونَنًِ اَل ٌُْشِرُكوَن بًِ َش لَنَُّهم ّمِ ِلَن فَ لَُهْم َولٌَُبَّدِ ئَِن ُهُم َذَٰ أُولََٰ

 (اْلفَاِسمُوَن 

 _ الصبر والتوكل ٖ   _ عمل الصالحاتٕ _ االٌمان باهلل  ٔ

اولئن لهم  ٌلبسوا اٌمانهم بظلم_ ما الممصود بما تحته خط لال هللا تعالى ) الذٌن امنوا ولم 7ٕس

 االمن وهم مهتدون (

  _ الشرنٖ_ عموق الوالدٌن  ٕ_ التعدي على الناس  ٔ

 

 

 

 

 

 

 



 الرد على المائلٌن على ان الطبٌعة  هً التً تخلك _ 8ٕس

وسان في وفسً  َجذ اوً عالً َسميع َبصيش اما اٌطبيعت _ حامً االٔ

فٍيسج وزٌه وما ان االوسان صاحب مشاعش َاحاسيس َاٌطبيعت ال 

حُصف بزٌه فًٍ يصذق عالً ان يىُن اٌمخٍُق اومً مه اٌخاٌك ًٌَ 

  يعمً ان اٌعٍم في االوسان اَجذي مه ال عٍم ًٌ

 _ لُي هللا حعاٌى _) افٍم يىظشَا اٌى اٌسماء فُلٍم ويف بىيىاٌا َصصيىاٌا(ٕ

_ ان اٌطبيعت لذسحٍا اضعف مه لذسة  هللا  هللا َال يمىه  بمذسحٍا اٌطبيعيت ٖ

 ان حخٍك الوٍا ٌي مخٍُلت 

 ىيفاً (ما َجً اٌذالٌت مه لُي هللا حعاٌى ) فألم َجٍه ٌذيه ح_2ٕس

 _ شمُي اٌعميذة ٌجميع وُاحي اٌحياة ٔ

 _ فطش هللا اٌىاس عٍى اٌخُحيذ ٕ

 _ َسطيت اٌذيه االسالمي ٖ

 االسخعذاد ٌمبُي اٌذيه اٌحك ٌُ ٌُ :_2ٕس

 _ اٌعميذة ٖ_ االيمان    ٕ_ اٌفطشة    ٔ

 اٌذٌيً عٍى بطالن اٌششن في اٌشبُبيت :_ٖٓس

ِ اٌهخِي َفطََش ا_ لاي هللا حعاٌى)ٔ يِه َحىِيًفا ۚ فِْطَشَث َّللاه َه ٌٍِّذِ ٍَ ََْج ٌىهاَس َفأَلِْم 

ىِهه أَْوَثَش اٌىهاسِ اَل يَْعٍَُمُنَ  ٌََََٰ ٌَْميُِّم  يُه ا ٌَِه اٌّذِ ِ ۚ َرَٰ ٍْكِ َّللاه ًَ ٌَِخ ا ۚ اَل حَْبِذي ٍَ  (َعٍَْي

ًُّ _ لاي هللا حعاٌى )ٕ َب ُو ٌَ ًٍ إًِرا ٌََز ًُ ِمْه إٌَِ َََما َواَن َمَع ٌٍَََذ  ُ ِمْه  َما احهَخَز َّللاه

ا يَِصُفُنَ  ِ َعمه ْم َعٍَى بَْعضٍ ُسْبَحاَن َّللاه ٍُ ٌََََعاَل بَْعُض ًٍ بَِما َخٍََك   (إٌَِ

ِ اٌهخِي َفطََش اٌىهاَس ٌى )_ لاي هللا حعاٖ يِه َحىِيًفا ۚ فِْطَشَث َّللاه َه ٌٍِّذِ ٍَ ََْج َفأَلِْم 

ىِهه أَْوَثَش اٌىهاسِ اَل يَْعٍَُمُنَ  ٌََََٰ ٌَْميُِّم  يُه ا ٌَِه اٌّذِ ِ ۚ َرَٰ ٍْكِ َّللاه ًَ ٌَِخ ا ۚ اَل حَْبِذي ٍَ  َعٍَْي

 


